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АСИНХРОННІ ГЕНЕРАТОРИ ПІКО І МІКРОГЕС
Розглянуто особливості регулювання і ряд схемних рішень
використані при створенні піко та мікрогідроелектростанцій.

загальному об'ємі електроенергії, що
виробляється відновлюваними джерелами енергії технологічно розвинутих країн світу, гідроелектростанціям (ГЕС)
належить найбільша частка. Така ситуація, як
прогнозується, збережеться і надалі в найближчі
роки.

У

В залежності від потужності розрізняють великі, малі, міні*, мікро* та піко*ГЕС. На відміну
від великих (> 25—30 МВт), будівництво малих і
особливо міні* (до 1 МВт), мікро* (до 100 кВт), та
піко* (до 10 кВт) ГЕС не потребує великих
капіталовкладень і довгих термінів будівництва.
Необхідно зазначити, що єдиної загальносвітової
классифікації ГЕС за їх потужністю не існує і наведені цифри можуть дещо відрізнятись від
країни до країни.
Через високу надійність і простоту обслуговування в піко* і мікро* гідроелектростанціях доцільно застосовувати асинхронні генератори (АГ)
з короткозамкненим ротором. В той же час цей
тип генераторів має деякі особливості, які не-

асинхронних генераторів, що можуть бути

обхідно враховувати для енергоефективного і
надійного функціонування ГЕС.
Асинхронні генератори з короткозамкненим
ротором, крім того що вони є безконтактними машинами, мають ряд інших переваг перед синхронними генераторами (СГ) з електромагнітним збудженням. Так, на ГЕС з АГ, на відміну від ГЕС з
СГ, може не використовуватись регулятор швидкості гідротурбіни, регулятор збудження генератора (для АГ з нерегульованою системою збудження), збуджувач постійного струму, пристрій
синхронізації і ряд захисних засобів [4]. Проте, в
порівнянні з синхронними машинами, асинхронні мають меншу перевантажувальну
здатність та є споживачами реактивної потужності. Необхідно зазначити також, що якщо
порівнювати вартість АГ з конденсаторами збудження і СГ, то АГ є більш дешевим в діапазоні потужностей до 50—55 кВт [3].
Величина реактивної потужності, яку споживає АГ, залежить від його параметрів і параметрів
навантаження. При паралельній роботі з мережею
для компенсації реактивної потужності ємність
конденсаторів в колах статора АГ повинна змінюватись за певними законами. Для спрощення системи генерування ця ємність, як правило, обирається сталою і часто дещо меншою, ніж та, що
необхідна для самозбудження (Рис. 1).
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Рис. 2.
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Рис. 3.

Складною є задача керування асинхронними
генераторами в ГЕС, які функціонують автономно від централізованої мережі. Для таких АГ неохідно стабілізувати навантаження за допомогою
баластних резисторів, використовувати керовані
системи збудження (СЗ), а також за необхідності
мати додатковий перетворювач напруги. До керованих систем збудження відносять і батарею конденсаторів, утворену з певної кількості секцій, що
можуть дискретно підключатись до АГ. Але на даний час це рішення є технічно застарілим. Натомність сучасні СЗ доцільно конструювати на
основі вентильних (напівпровідникових) або вентильно*конденсаторних регуляторів [1, 2]. Деякі з
найбільш відомих схемних рішень автономних
АГ з напівпровідниковими регуляторами в колах
статора, які можуть бути використані в автономних піко* чи мікро*ГЕС, зображені на Рис. 2—4.
В схемі Рис. 2 навантаження споживачів НС
живиться стабілізованою за діючим значенням і
частотою трифазною напругою від автономного
інвертора напруги АІН. Цей АІН формує напругу
відповідно принципу широтно імпульсної модуляції, яка після згладжування LфCф фільтром стає
близькою до синусоїдної. Вентильний перетворювач ВП виконаний також по схемі АІН, є складовою генератора, тобто вентильною системою
збудження, яка забезпечує його реактивною потужністю і стабілізує випрямлену напругу на конденсаторі Cd. Ключ S7 регулює струм через баластний резистор Rd, якщо необхідно зменшити
швидкість обертання гідротурбіни (ГТ), від якої
обертається АГ. Частота і напруга такої автономної ГЕС не залежать від частоти обертання ГТ за
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умови відсутності перевантажень з боку
споживачів, які б призводили до аварійних
режимів роботи генеруючої частини і його
приводу. При технічній реалізації ГЕС відповідно Рис. 2 можна
використовувати турбіни без регуляторів
частоти
обертання.
Розглянуте рішення
придатне як для мережевих, так і автономно
працюючих ГЕС.
Перспективно використання такої ГЕС без
АІН. У цьому випадку вона включає ГТ, АГ з ВП
і при необхідності баластний резистор Rd . При
живленні споживачів на боці постійного струму
генератор працює зі змінною частотою обертання
і стабілізацією напруги на конденсаторі Cd. На
клемах безпосередньо генератора напруга
стабілізована по амплітуді, а частота змінна. Резистор Rd відсутній. Якщо споживачі підключені
на клеми змінної наруги генератора, то частота
обертання генератора, а відповідно і частота напруги підтримується незмінною Rd . Сумарна потужність, що споживається Rd і споживачами, повинна бути незмінною.
В системі, що зображена на Рис. 3 [7] збудження АГ відбувається одночасно від батареї конденсаторів та вентильного перетворювача, виконаного по схемі автономного інвертора напруги.
Генератор підключений до ВП через індуктивності L. За допомогою баластного резистора RDC
розсіюється надлишок енергії в системі. При
постійній величині напору води АГ за будь*яких
навантажень працює навколо однієї точки механічної характеристики, яка відповідає номінальній частоті напруги. Якщо початкове самозбудження генератора здійснюється від батареї
конденсаторів, то доцільно використовувати фазове регулювання ВП. Частотний принцип регулювання використовується за умови, що конденсатори не забезпечують самозбудження АГ. Способи початкового самозбудження генератора для
такого випадку відомі [1].
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тора здійснюється і для АГ,
який живить однофазне навантаження [6]. Схема силової частини зазначеного АГ
зображена на Рис. 4. Генератор має несиметричну конденсаторну систему збудження і електронний контролер баластного навантаження, який підключається на ту
ж фазу обмотки статора, що і
навантаження споживачів.
Принципи підключення конденсаторів CA і CB описано в
[1]. Контролер баластного навантаження RD
підтримує постійну потужність навантаження генератора при коливаннях навантаження споживачів. Завдяки цьому діюче значення напруги і її
частота залишаються практично незмінними при
постійній величині напору води.

Рис. 4.

доцільним їх об'єднання по колу постійного струму, що досягається використанням АГ з вентильним збудженням.
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